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REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR  DE EFICIENȚĂ
  ENERGETICĂ LA LICEUL TEORETIC
MIHAI EMINESCU DIN ORAȘUL CAHUL



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN SATUL CARABETOVCA, 
RAIONUL BASARABEASCA



REZULTATE

LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI DE 
ENERGIE LA SPITALUL RAIONAL CEADÎRLUNGA, 
LA CLĂDIRILE BLOCULUI CHIRURGICAL 
ȘI A MATERNITĂȚII



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ LA INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIA PLANTELOR AL AȘM



REZULTATE

LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI DE 
ENERGIE LA IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
NR. 1, MUNICIPIUL CHIȘINĂU



IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ, CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA, 
RAIONUL CIMIȘLIA

a:E 
Agentia pentru eficienta energetica 

Majoritatea dintre institutiile administrativ-teritoriale din tara i�i au sediul in cladi
rile vechi, construite cu zeci de ani in urma, care genereaza pierderi impunatoare 
de energie. Acesta este �i cazul cladirii Consiliului Raional Cimi�lia. 

Pe langa pierderile financiare �i de energie, funqionarii publici erau deranjati �i 
de zgomotul din strada �i nu beneficiau de un spatiu de munca confortabil. 

Gratie proiectului ,,lmplementarea Masurilor de Eficienta Energetica a Consiliului 
Raional Cimi�lia, ora�ul Cimi�lia, Raionul Cimi�lia'; au fost inlocuite ferestrele �i 
u�ile exterioare pe o suprafata de 178 de metri patrati.

,,Deja, pe timp de iarna, se simte o temperatura diferita in c/adire, se simte 

caldura': 

Valoarea totala a proiectului a fost de peste 316 000 de lei. 



 

a:E 
Agentia pentru eficienta energetica 

Reabilitarea termica a Gradinitei de copii ,,Andriet s. Parcova, r-nul Edi net 

Gradinita de cop ii ,,Andriet din satul Parcova este o adevarata istorie de succes. 
Pornind de la un proiect de eficientizare energetica realizat cu suportul Agentiei 
pentru Eficienta Energetica, a incheiat prin imbunatatirea cladirii din punct de 
vedere al consumului de energie pe diferite aspecte. 

Cu ajutorul Agentiei pentru Eficienta Energetica au fast realizate masuri de in
locuire a ferestrelor �i u�ilor exterioare pe o suprafata de 75 de metri patrati �i in
stalarea a doua cazane pe biomasa de 60 kW fiecare. 

,,Cheltuielile pentru procurarea carbunelui s-au redus, deoarece noi, optand 

pentru doua cazane pe biomasa, am instalat sistemul de inca/zire in toate 

b/ocurile gradinitei, am obtinut termoizolarea comp/eta a peretilor, 

a tavanului." 

Valoarea totala a proiectului implementat cu suportul Agentiei a insumat un 
milion 890 de mii de lei. 

REABILITAREA TERMICĂ A GRĂDINIȚEI DE 
COPII „ANDRIEȘ”, SATUL PARCOVA, 
RAIONUL EDINEȚ



REZULTATE

REABILITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
GRĂDINIȚEI DE COPII NR. 1 
DIN COMUNA GRĂTIEȘTI, MUNICIPIUL CHIȘINĂU



REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRII LICEULUI 

TEORETIC ,,G RATI ESTI'� 
II 

COMUNA GRATIESTI, MUNICIPIUL CHISINAU 
II II 

a:E 
Agentia pentru eficienta energetica 

lzolarea termica a peretilor pe o suprafata de aproximativ 1500 de metri patrati 
reprezinta masura implementata cu suportul Agentiei pentru Eficienta 
Energetica in cadrul proiectului ,,Reabilitarea energetica a cladirii Liceului 
Teoretic,,Gratie�ti'; comuna Gratie�ti, municipiul Chi�inau. 

Acest proiect a rezultat cu economii de energie de aproape 119 KWH pe an, 
economii financiare de 133 de mii de lei anual �i reducerea emisiilor de CO2 cu 
aproximativ 25 de tone anual. 

Victor Mardare, primarul comunei Gratie�ti: ,,Exteriorul este frumos, atrac
tiv, exact a�a cum ar trebui sa fie o institufie unde cre�tem �; educam copii." 

Pentru realizarea acestor masuri de reabilitare energetica a fost alocat un 
buget de 1,5 milioane de lei. 



a:E 
Agentia pentru eficienta energetica 

Ora�ul Hince�ti este beneficiarul proiectului ,,lmplementarea masurilor de efi
cienta energetica in cadrul sistemului de iluminat public din ora�ul Hince�ti" reali
zat cu suportul Agentiei pentru Eficienta Energetica. 

in total au fast montate 527 de corpuri de tip LED pe un traseu de 20,636 km. 

,,Datorita acestor transformari am reu�it sa reducem cheltuieli/e pentru 
energie e/ectrica in ora�ul Hince�ti." 

Valoarea totala a proiectului a reprezentat 6 641 770,02 lei. 

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 

ENERGETICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC, ORAȘUL HÎNCEȘTI



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ A INSTITUȚIEI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” 
SATUL HÎRBOVĂȚ, RAIONUL ANENII NOI



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ A EDIFICIULUI  
CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
DIN RAIONUL ORHEI

Reducerea consumului de gaze naturale folosite pentru încălzire cu circa 50% - 
acesta este rezultatul obținut în urma implementării proiectului 
„Reabilitarea termică a Ediciului Centrului de Sănătate  Publică din raionul 
Orhei, realizat cu suportul Agenției pentru Eciență Energetică. 

„Am făcut un studiu, în care am demonstrat că în anul curent s-a cheltuit aproxi-
mativ 9000 de lei lunar pentru a încălzi o clădire cu patru etaje. Asta ne arată că 
în urma izolării termice a clădirii -  a scăzut de două ori consumul de gaze.”

În cadrul proiectului au fost realizate măsuri de înlocuire a ferestrelor și În cadrul proiectului au fost realizate măsuri de înlocuire a ferestrelor și 
ușilor exterioare pe o suprafață de 283 de metri pătrați. 

Valoarea totală a proiectului a fost de un milion 640 de mii de lei. 



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN CADRUL GRĂDINIȚEI CREȘĂ NR.5 
DIN ORAȘUL REZINA, RAIONUL REZINA



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN CADRUL SISTEMTULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL REZINA

Implementarea măsurilor de eciență energetică în cadrul sistemul de iluminat 
public din orașul Rezina, raionul Rezina a generat economii de energie în valoare 
de peste 341 de mii de KWH pe an.

A fost elaborat proiectul de execuție, conform căruia au fost montate 562 de cor-
puri de iluminat de tip LED de diferite capacități. 

Lucrările au fost realizate pe un traseu de 16,5 km. Totodată, concomitent cu Lucrările au fost realizate pe un traseu de 16,5 km. Totodată, concomitent cu 
economiile energetice au fost obținute și economii nanciare în sumă de aproxi-
mativ 30 de mii de lei anual și reducerea emisiilor de CO2 cu 142 de tone anual. 

Valoarea totală a proiectului, implementat cu suportul Agenției pentru Eciență 
Energetică a depășit 5 milioane 280 de mii de lei.



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN CADRUL CLĂDIRII 
LICEULUI TEORETIC „VICTOR DUMBRĂVEANU”, 
DIN SATUL CORLĂTENI, RAIONUL RÂȘCANI

O investiție majoră cu rezultate peste măsură, așa poate  calicat rezultatul 
obținut în cadrul proiectului „Implementarea măsurilor în domeniul ecienței 
energetice în cadrul clădirii Instituției Publice Liceul Teoretic
 „Victor Dumbrăveanu” satul Corlăteni, raionul Râșcani.”

 „În prezent avem economii de minim 30%. Dacă până în anul 2015 noi plani-
cam pentru încălzire aproximativ 250 de mii de lei, indcă încălzirea este 
centralizată pe gaz, în acest an noi am cheltuit aproximativ 87 de mii de lei centralizată pe gaz, în acest an noi am cheltuit aproximativ 87 de mii de lei 
pentru utilizarea gazului în sezonul rece.”

În cadrul proiectului au fost izolați pereții exteriori pe o suprafață de 1 976 de 
metri pătrați. 

Aceste măsuri au generat economii de energie de peste 127 de mii de kWh pe 
an, economii nanciare în sumă de 68 de mii de lei anual și reducerea emisiilor 
de CO2 cu aproximativ 27 de tone pe an. 

Valoarea totală a proiectului a fost de circa un milion 800 de mii de lei.Valoarea totală a proiectului a fost de circa un milion 800 de mii de lei.



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRII 
GIMNAZIULUI „ROȘIETICI” 
DIN SATUL ROȘIETICI, RAIONUL FLOREȘTI

Gimnaziul din satul Roșietici, raionul Florești a fost renovat și îmbunătățit din 
punct de vedere energetic cu ajutorul Agenției pentru Eciență Energetică. 

Grație implementării proiectului „Reabilitarea termică a clădirii gimnaziului 
„Roșietici”, au fost înlocuite ferestrele și ușile exterioare pe o suprafață de 385 de 
metri pătrați. 

Valoarea totală a proiectului a însumat un milion 540 de mii de lei. 

Grație acestor investiții au fost realizate economii de energie în valoare de 136 Grație acestor investiții au fost realizate economii de energie în valoare de 136 
de mii 296 de KWH pe an, economii nanciare de 85 de mii 785 de lei anual 
și reducerea emisiilor de CO2 cu peste 28 de tone pe an.  



REZULTATE

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC DIN SATUL ȘESTACI, 
RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ 
A GRĂDINIȚEI DE COPII NR. 223, 
DIN COMUNA TOHATIN, MUNICIPIUL CHIȘINĂU



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ 
A LICEULUI TEORETIC „HRISTO BOTEV”, 
SATUL VALEA PERJEI, RAIONUL TARACLIA 



REZULTATE

REABILITAREA TERMICĂ 
A LICEULUI TEORETIC „HRISTO BOTEV”, 
SATUL VALEA PERJEI, RAIONUL TARACLIA 

Grădinița de copii „Romanița”, satul Varnița din raionul Anenii Noi a beneciat de 
investiții de peste 2,53 de milioane de lei pentru realizarea măsurilor de înlocuire 
a ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață de 213,48 de metri pătrați. 

„Am fost beneciarii proiectului Fondului de Eciență Energetică în anul 2014 în 
valoare de 2 milioane 500 de lei. De exemplu, în anul 2013 am avut cheltuieli de 
29 de mii 562 de metri cubi, ca în anul 2020 să avem cheltuieli de doar 10 014 
metri cubi de gaze.”

În urma implementării proiectului „Lucrări de ecientizare a consumului de ener-În urma implementării proiectului „Lucrări de ecientizare a consumului de ener-
gie la Grădinița de copii „Romanița”, satul Varnița, raionul Anenii Noi” au fost 
obținute economii de energie de peste 148 de mii 723 de KWH pe an, economii 
nanciare de 112 mii 838 de lei anual și reducerea emisiilor de CO2 cu 31,32 tone 
pe an.



  Panouri fotovoltaiceÎ.I. Lucia Ceban, Șoldănești

Întreprinderea Individuală „Lucia Ceban” 
din localitatea Cotiujenii Mari, raionul 
Șoldănești, utilizează panouri solare pentru 
a produce energie electrică. 

Decizia de a investi în resurse de energie 
regenerabilă a venit în contextul în care se 
dorea obținerea unor economii de resurse 
financiare, utilizate pentru achitarea 
consumului de energie electrică. 

„Am decis să le folosim pentru că, deja de mulți 
ani avem multe cheltuieli la lumina electrică, 
foarte multe cheltuieli. 

Noi avem trei luni de zile de când sunt instalate 
bateriile solare și avem economii de 70%-80%. 
În trei luni de zile noi am acumulat 40.000 de 
kW.” - explică Alexei Ceban, managerul Î.I 
„Lucia Ceban”.

Valoare investiției realizate în 
sistemul de panouri solare 
este de 100 de mii de euro. 

www.aee.gov.md



Încălzire pe biomasă Grădinița din Boghiceni

Grădinița din Boghiceni s-a confruntat cu 
probleme de încălzire pe parcursul mai 
multor ani. Pe lângă faptul că nu se 
încălzeau toate încăperile, nici cărbunele 
disponibil nu era suficient de fiecare dată. 
Această situație s-a creat din cauza prețului 
ridicat pentru combustibil. 

„Nu se încălzeau toate încăperi le ,  nu 
întotdeauna am avut la dispoziție cărbuni 
disponibili, fiindcă erau scumpi, era murdărie, 
praf, umiditate în grupe și întotdeauna 
ceream ajutor la Direcția de Învățământ, la 
Consiliul Sătesc local, dar până la urmă am 
fost auziți.” - Vera Banzaru, managerul 
grădiniței de copii din satul Boghiceni, 
raionul Hîncești.

www.aee.gov.md

Valoarea proiectului a fost de 1,2 milioane de lei, 
fond care a fost utilizat pentru construcția unei 
c a z a n g e r i i  p e n t r u  g ră d i n i ț ă .  Acea s t a 
funcționează pe bază de peleți, biomasă. 
Unul dintre beneficiile proiectului este folosirea 
resurselor ecologice, dar cel mai important este 
confortul copiilor. Sistemul de încălzire pe 
biomasă permite menținerea temperaturii și 
umidității constante în grupe. 

Soluția  - sistem de încălzire pe biomasă



Energie eolianăComuna Vărzărești. 

În Republica Moldova există un potențial 
eolian sporit, astfel că, încă din timpuri 
străvechi  aici au fost instalate mori de vânt 
care au asigurat băștinașii cu surse de energie 
și au fost utilizate pentru măcinarea grânelor 
sau alte activități. Sigur că acest potențial este 
necesar și impetuos necesar de dezvoltat 
acum, în condițiile în care Republica Moldova 
nu dispune de suficiente resurse de energie 
electrică alternativă. 

„Acele surse inepuizabile sunt necesar să fie 
utilizate eficient, de aceea, noi ne-am propus 
să dezvoltăm acest domeniu prin instalarea 
turbinelor eoliene în zonele cu potențial eolian 
sporit ale Republicii Moldova. Astfel că, și în 
zona de centru și în zona de nord au fost 
dezvoltate mai multe proiecte, astfel ca până 
în prezent să avem instalate peste 40 de 
turbine eoliene cu un potențial mare de peste 
50 de MW de energie verde, de energie curată. 
Această energie este una prietenoasă 
mediului.

proprietar turbine de energie eoliană: 

Energia eoliană pe care noi o producem este 
comercializată la tariful de aproximativ 95 de 
bani per kW. De asemenea, este important de 
menționat că pentru obținerea energiei din 
surse eoliene sunt necesare suprafețe mici de 
terenuri, astfel ca pe unitatea de suprafață să 
se producă cantități mari de energie electrică.”

Corneliu Mârza, 

www.aee.gov.md

Valoarea estimată a investițiilor în cazul unei unități de 
producere este aproximativ 9 milioane de lei per 
unitate. Marea majoritate a energiei electrice generate 
de către sursele alternative de energie eoliană este 
vărsată în rețeaua națională și comercializată.

Conform ultimelor cercetări științifice s-a stabilit că 
turbinele eoliene pot funcționa fără impact negativ 
asupra mediului înconjurător și sănătății populației cu 
respectarea tuturor exigențelor. 



Colectoare solareSpitalul „Sfântul Arhanghel Mihail ”

Pentru a eficientiza consumul de energie 
electrică și pentru a asigura confort pacienților 
și colaboratorilor, în cadrul spitalului a fost 
implementat un sistem de generare a energiei 
electrice, bazat pe energia solară. 

Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” din 
Chișinău tratează anual aproximativ 14 mii de 
pacienți, motiv pentru care serviciile prestate 
de instituția medico-sanitară sunt extrem de 
importante pentru cetățenii Republicii  
Moldova. 

„Menționez faptul că în rezultatul implementării 
acestui proiect, putem spune că acesta este un 
proiect foarte bun cu o eficiență foarte înaltă. Eu 
și toți colaboratorii instituției noastre putem 
recomanda altor instituții medicale din Chișinău 
sau din Republică instalarea și implementarea 
proiectelor de acest tip.”

Ion Matei, vicedirectorul spitalului „Sfântul 
Arhanghel Mihail”, municipiul Chișinău: 

„Este un proiect foarte eficient, foarte bun și 
foarte benefic pentru instituția noastră. Suma 
investiției pentru acest proiect este de 4 milioane 
600 de mii de lei, dintre care 3 milioane a fost 
suportul Agenției pentru Eficiență Energetică 
sau fondului de eficiență energetică și în rest, 
sumele financiare au fost folosite din contul 
instituției noastre. În urma analizei specialiștilor, 
colaboratorilor și colegilor noștri deja putem 
menționa că acesta este un proiect foarte bun și 
va aduce economii chiar și financiare instituției 
noastre.”

Instalația solară include 36 de panouri solare cu 20 
de tuburi de date fiecare. Suprafața totală activă a 
panourilor solare este de 57,60 de metri pătrați. 
Panourile solare sunt fixate pe acoperișul blocului 
prin intermediul a 6 construcții metalice masive, 
rezistente la rafale puternice de vânt și la acțiunea 
unui strat gros de zăpadă. Panourile solare sunt 
conectate prin țevi de cupru bine izolate termic. 
Utilajul instalației termice este amplasat în 
centrala termică solară din subsolul blocului 
chirurgical. 

Ion Matei, vicedirectorul spitalului „Sfântul 
Arhanghel Mihail”, municipiul Chișinău: 

www.aee.gov.md



Încălzire pe biomasă Satul Cărpineni

Energia produsă la aceste instituții publice este 
energie termică și este utilizată pentru încălzirea 
spațiilor publice în aceste instituții. Avem trei 
gimnazii și casa de cultură care se încălzește din 
energie regenerabilă din biomasă, inclusiv și 
primăria, sediul nou, sediul vechi al primăriei, 
sediul actual al întreprinderii municipale și un 
centru al medicilor de familie din satul Horjești 
care se înzălzește cu centrală termică la biomasă. 
Astfel ,  putem să vorbim că majoritatea 
instituțiilor publice din Cărpineni cumva au 
utilizează energie termică produsă din biomasă, 
energie produsă din materie primă din Republica 
Moldova.”

Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni, r. 
Hîncești:

„Am efectuat și un calcul economic prin care s-a 
demonstrat că circa 42 % din cheltuieli pe care le 
utilizam pentru procurarea cărbunelui, acum 
sunt economisite și rămân în bugetele locale și 
acesta este primul avantaj despre care trebuie să 
vorbim. 

de 500 kW. În total, puterea instalată a centralelor 
termice este de peste 1,5 MV, 1500kW energie, ceea 
ce permite o eficiență energetică destul de mare 
în raport cu sursele tradiționale de obținere a 
energiei termice, în special cărbune.

În anul 2012 am aplicat pentru prima dată la 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
proiectul energie și biomasă pentru a construi o 
centrală termică la biomasă la gimnaziul Nr.3. 
Majoritatea cetățenilor atunci vedeau această 
idee ca una extravagantă, nu credeau că din paie, 
în general, este posibil de a crea energie termică. 
Noi urma să demonstrăm această ipoteză și ne-a 
reușit, cred eu, cu succes. 

Începând cu anul 2010, noi am început a studia 
sistemele de energie regenerabilă, în special 
producerea energiei termice din biomasă, asta 
era un trend nou în Republica Moldova și în 
general în Uniunea Europeană. 

După implementarea primului proiect de 
producere a energiei termice din biomasă am 
avut și un impact asupra populației, mai mulți 
cetățeni au reușit să procure centrale termice pe 
biomasă în gospodăriile individuale, după care au 
urmat și alte proiecte în alte instituții publice.”
În anul 2021, în localitatea Cărpineni, sunt patru 
instituții publice care au centrale termice mai mari 

În anul 2010, în localitatea Cărpineni, nicio instituție 
publ ică  nu deț inea s isteme de încălz i re 
centralizate, în sens de centrală termică cu sistem 
de încălzire prin aule. 
Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni, r. 
Hîncești:

Ideea proiectelor de energie regenerabilă a venit 
odată necesitatea de a îmbunătăți condițiile din 
instituțiile publice de învățământ școlar și 
preșcolar. 

„În toate birourile, toate cabinetele din instituțiile 
publice erau instalate câte o sobă tradițională, 
evident că asta producea o sumedenie de 
incomodități în procesul de învățământ, legat de 
comoditatea copiilor, dar și a cadrelor didactice. 

www.aee.gov.md



Energie eolianăSRL „Elenasig”, r. Căușeni

Bolbocean Alexandru este proprietarul 
turbinei cu energie eoliană, care se află în 
raionul Căușeni, satul Saița. Întreprinderea 
„Elenasig”, pe care a fondat-o și pe care o 
conduce, se ocupă cu producerea energiei 
regenerabile. 

Valoarea unui proiect de turbină eoliană, 
realizat în anul 2018, este de aproximativ 500 
de mii de euro. 

Alexandru Bolbocean, fondator „Elenasig” 
SRL:

„Acest business este interesant, dar și 
costisitor. 
Cantitatea medie de energie produsă este 
de 2,3 - 2,8 milioane de kWh/an. TAriful mediu 
la care este comercializată energia electrică 
produsă este de 90 de bani. 
Ne-am dori să extindem acest business, însă 
fără susținerea statului și a programelor 
dedicate, este  complicat. 
În orice caz, avem planuri de dezvoltare. Să 
sperăm că totul va decurge bine și noi ne 
vom extinde.”

www.aee.gov.md



Instalații de biogaz„Garma-Grup” SRL

Valoarea investiției este de aproximativ de 60 
de milioane de lei. Energia electrică produsă în 
majoritate acoperă necesitățile proprii ale 
î n t r e p r i n d e r i i ,  i a r  e n e r g i a  g e n e r a t ă 
suplimentar este realizată în rețea la un tarif de 
energie regenerabilă, care este de 1,86 lei pe 
kWh. 

Valentin Ungureanu, director general 
„Garma-Grup” SRL, s. Fîrlădeni, r. Hîncești:

„La moment deținem patru fermentatoare a 
câte 4500 metri cubi și trei generatoare a câte 1 
MW/h fiecare. Ideea a apărut în contextul 
necesității de a prelucra deșeurile de la fabrica 
de bioetanol și de la ferma întreprinderii, care, 
la moment, are o capacitate de 4000 de 
capete.”

Valentin Ungureanu, director general 
„Garma-Grup” SRL, s. Fîrlădeni, r. Hîncești:

„Aproximativ, lunar mai vindem, la moment, în 
jur de 700 de mii de kWh, dar cu extindere în cel 
mai apropiat viitor, sperăm să vindem până la 
2 MW numai în rețea ori 2,5. 
Proiectul dat este foarte important pentru 
compania noastră din mai multe motive. 
Primul și cel mai important este necesitatea 
prelucrări i  deșeuri lor ,  totodată după 
procesarea tuturor deșeuri lor  apar ș i 
îngrășămintele organice care sunt utilizate pe 
câmpurile proprii, aici merge vorba despre un 
circuit închis.” www.aee.gov.md

Construcția stației de biogaz a întreprinderii 
„Garma-Grup” a fost realizată în două etape. 
Începutul construcției primei părți a fost 
realizat în anul 2010 – 2012, iar în anul 2019 a fost 
construită a doua etapă. 



Sistem autonom 
de iluminat

Primăria Tohatin

Costul proiectului implementat cu suportul 
Agenției pentru Eficiență Energetică este de 
250 de mii de lei, dintre care 200 de mii de lei au 
fost achitate de către fondurile europene prin 
intermediul Agenției de Eficiență Energetică și 
50 de mii de lei au fost achitați de către primărie 
ca contribuție. 

Vasile Frunză, specialist pe investiții externe 
și proiecte de dezvoltare, comuna Tohatin:

„Proiectul dat prevede instalarea a doi piloni 
cu instalație fotovoltaică. Instalația dată este 
complet autonomă și ea funcționează numai 
cu energia pe care o acumulează de la soare și 
o depozitează în acumulatoare. Ele sunt 
făcute cu un sistem foarte econom, au senzor 
de mișcare. În perioada când nu este nimeni 
lângă trecerea de pietoni ea stă la o lumină de 
serviciu care, cât de cât, luminează puțin 
trecerea și cum apare o persoană în apropiere 
se conectează lumina și se luminează trecerea 
de pietoni.”

„Trecerea de pietoni era foarte periculoasă, pe 
timp de noapte, pe un traseu atât de intensiv 
circulat de transport era problematic de trecut 
traseul. Acum, el este iluminat pe timp de 
noapte de parcă ar fi zi.”

Vasile Frunză, specialist pe investiții externe 
și proiecte de dezvoltare, comuna Tohatin:

www.aee.gov.md

Primăria din Tohatin este beneficiarul unui 
proiect de energie regenerabilă, a unui sistem 
autonom de iluminat. 



Instalații de biogazSudzuker Moldova S.A.

Südzucker Moldova SA deține o instalație de 
biogaz. În calitate de materie sunt folosite 
deșeurile comprimate de sfeclă de zahăr. 
Acestea conțin reziduuri organice și de zahăr. 
Toate acestea formează baza biomasei din care 
se produce biogazul. 

Rostislav Magdei, Director Departamentul 
de producție, Südzucker Moldova SA 

În trecut, această deșeuri erau parțial utilizate 
de către agricultori, iar o parte din masă era 
îngropată. Acest lucru a creat anumite 
probleme în ceea ce privește ecologia și 
efectele de seră. Astăzi, toată această masă 
este reciclată la fabricile noastre. Biogazul 
produs este transformat în energie electrică. În 
plus, obținem și căldură, pe care o folosim în 
uscarea cerealelor.”

„Capacitatea nominală a centralei este de 3,6 
mWh, dar producția anuală de energie este 
influențată de factori precum volumul recoltei 
procesate, eventualele accidente pe rețeaua 
electrică, condițiile meteorologice și factorii 
antropogeni. O parte din energia produsă este 
utilizată pentru nevoile proprii ale companiei, 
iar o altă parte este redirecționată către 
rețelele electrice. 

www.aee.gov.md



Panouri fotovoltaicePrimăria Criuleni

O investiție în valoare de aproximativ patru 
milioane de euro au fost realizate în sistemul 
de energie al Primăriei Criuleni. Grație acestei 
investiții, astăzi sunt realizate economii la 
consumul de energie electrică, iar banii 
economisiți, sunt utilizați pentru acoperirea 
altor cheltuieli raionale. 

De acest proiect vor beneficia majoritatea 
locuitorilor raionului Criuleni. Toate investițiile 
în proiectul dat sunt donate de Republica 
Populară China. Consiliul Raional investește 
foarte puțin și banii vor fi introduși în bugetul 
Consiliului Raional și folosiți în interesul 
populației. 

Vasile Frunză, specialist Secția economie, 
investiții și relații externe, or. Criuleni:

„Suma investiției este în jur de patru milioane 
de euro. Referitor la tarif putem spune că 
negocierile deja au început. La momentul de 
față în Republica Moldova se realizează în jur 
de la un leu până la 1, 80 lei și sperăm că în 
urma negocierilor, așa cum este o energie 
regenerabilă să captăm un preț mai bun. 
Capacitatea parcului e în jur de 3 milioane 
anual de kW.”

www.aee.gov.md



Sistem autonom de iluminat Primăria Telenești

Primăria orașului Telenești din Raionul 
Telenești este beneficiarul unui proiect 
implementat cu suportul Agenției pentru 
Eficiență Energetică. Mai exact, în localitate, a 
fost instalat un sistem autonom de iluminat. 

Vadim Lelic, primarul orașului Telenești, 
raionul Telenești: 

„La apelul nr.7 și noi am înaintat acest proiect la 
Agenția pentru Eficiență Energetică și în urma 
selectării, împreună cu AEE am și lansat acest 
proiect la noi în oraș. ”

„Practic nu este conectat la energie electrică, 
deci, se încarcă numai de la soare. 

Vadim Lelic, primarul orașului Telenești, 
raionul Telenești: 

În oraș sunt instalați doi piloni fotovoltaici cu o 
garanție de 25 de ani. 

Noi ,  Pr imăria Teleneșt i  p lăt im pe an 
aproximativ 600 – 700 de mii de lei pentru 
iluminatul stradal. Cu acești doi piloni, timp de 
25 de ani nu vom avea nici o conectare la 
energia electrică.”

www.aee.gov.md



Panouri fotovoltaicePrimăria Gura Galbenei

„Proiectul este de 48 de panouri fotovoltaice, 
care are o putere de 15,8 KW și va fi de mare 
folos pentru satul Gura Galbenei, pentru că noi 
avem în sat 57 de kilometri de iluminat stradal, 
inclusiv și instituțiile publice ale primăriei. 

„În momentul când vom semna contractul cu 
Premier Energy, în rețeaua electrică națională 
se va livra anual 20 de mii de kW. Datorită 
acestor livrări avem un contor bidirecțional 
c a r e  n e  v a  p e r m i t e  s ă  e c o n o m i s i m 
aproximativ 38 – 40 de mii de lei din cheltuielile 
pentru iluminat stradal și pentru instituțiile 
publice ale Primăriei Satului Gura Galbenei.”

Constantin Munteanu, primarul satului Gura 
Galbenei, r. Cimișlia

Valoarea cheltuielilor anuale pentru energia 
electrică consumată pentru a asigura 
funcționalitatea iluminatului stradal și a 
instituțiilor publice din localitate reprezintă 75 – 
80 de mii de lei.

Anual noi consumăm aproximativ 40 de mii de 
kW, în mediu, iar datorită proiectului și 
consumului de energie pe care îl avem vor fi 
acoperiți 20 de mii de kW. Grație proiectului  
realizat cu parcul fotovoltaic, noi vom avea 
circa 40% rentabilitate.”

Constantin Munteanu, primarul satului Gura 
Galbenei, r. Cimișlia

www.aee.gov.md

Valoarea totală a proiectului este de 300 de mii 
de lei, dintre care Primăria Gura Galbenei are o 
contribuție de 50 de mii de lei, Consiliul Raional 
Cimișlia – 50 de mii de lei și grantul din partea 
Agenției pentru Eficiență Energetică de 200 de 
mii de lei. 

Administrația Publică Locală din Gura 
Galbenei, raionul Cimișlia, au decis să înainteze 
o cerere de grant către Agenția pentru 
Eficiența Energetică din Chișinău, pentru a 
implementa un proiect cu parc fotovoltaic cu 
panouri fotovoltaice. Cererea a fost acceptată.



Scaune inteligentePrimăria Nisporeni

Astfel, sau fost instalate două bănci inteligente, 
care captează lumina de la soare și o transmit 
atât dispozitivelor telefonice și, de asemenea 
se folosesc și pentru iluminarea scaunelor, 
încălzirea, răcirea lor. 

Începând cu anul 2016, primăria orașului 
Nisporeni și-a propus să dezvolte un proiect 
inovativ în parcul central legat de eficiența 
energetică. 

Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni, r. 
Nisporeni

„Sunt scaune inteligente, care la ora actuală 
sunt unice în Republica Moldova și acest 
element a venit în susținerea proiectului nostru 
de a avea un proiect inovativ. Valoarea 
proiectului a fost de peste 200 de mii de lei, 
primăria orașului a venit și ea cu o contribuție, 
însă amintim că nu doar aceste investiții au fost 
unicele în parc. Până la aceste bănci am investit 
peste 2 milioane în eficiența energetică, în 
supraveghere video, în zone wi-fi și altele. ”

www.aee.gov.md



Colectoare solare IMSP SR Glodeni

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
Raional din Glodeni a fost beneficiarul unui 
proiect lansat cu scopul eficientizării din 
punct de vedere energetic și anume, de 
obținere a surselor alternative de energie 

În prezent, cu apă caldă este aprovizionat 
blocul B, unde se află secția de chirurgie, secția 
traumatologie, reanimare intensivă și sala de 
operații. 

Valeriu Rusanovschi, șef gospodărie IMSP SR 
Glodeni, r. Glodeni:

„Cu doi ani în urmă au fost instalate bateriile 
solare pentru a asigura cu apă caldă instituția. 
Dispunem de două rezervoare a câte o tonă de 
apă fiecare. Timp de o zi, se încălzesc până la 
temperatura de 40 de grade, când e soare. 
Când soarele lipsește - automat se cuplează 
elementele electrice de încălzire, așa că, apa 
caldă se oferă continuu.”

Valeriu Rusanovschi, șef gospodărie IMSP SR 
Glodeni, r. Glodeni:

Noi am făcut nu demult calculele, am pus 
contor de apă și am făcut calculele, cât se 
consumă și câtă putere are și am ajuns la 
concluzia că avem surplus de apă caldă pe 
care o putem folosi. Avem în plan să mai unim 
și blocul A1 unde se află secția de boli cronice și 
laboratorul clinic. 

www.aee.gov.md



Colectoare solareSRL „Gordens Energy”, Sîngerei

Alexandru Gorodenschi a lansat afacerea după 
ce a testat beneficiile sistemelor propuse de 
sine stătător: și-a instalat pe acoperișul casei 
șase baterii solare. 

Compania Gordens Energy își desfășoară 
activitatea preponderent în Nordul Republicii 
Moldova și le oferă clienților săi posibilitatea de 
a alege să folosească energia verde. 

Cea mai mare instalație a montat-o la o stație 
de testare auto din oraș.

Pe zi, instalația poate produce, cumulativ, peste 100 
de kW.

„Este foarte greu să convingi pentru că multă lume a 
văzut instalațiile acestea în Europa, dar nu sunt la 
curent cu posibilitățile acestor sisteme”.

„Am început cu banii pe care îi aveam economisiți, 
m-am plimbat mult cu mașina prin toată țara și mă 
opream la benzinării și unele întreprinderi și le 
propuneam. Le recomandam sistemele fotovoltaice 
de la cele mai mici, la cele mai mari”, spune 
Alexandru Gorodenschi, antreprenor.

Unul din clienții săi este Vasile Cosovan, care a dorit să 
reducă din cheltuielile la energia electrică.

Instalația este însoțită de un invertor de ultimă 
generație, care poate fi monitorizat de la distanță, cu 
ajutorul unui gadget și o aplicație specială. Valoarea 
totală a investițiilor este de aproape 25 de mii de 
EURO. 

Proprietarul testării auto spune că panourile 
fotovoltaice au generat primele economii la energia 
electrică. Mai mult, surplusul de electricitate este 
vândut distribuitorului de Energie Electrică Red Nord.

„Am știut că el se ocupă aici în teritoriu cu bateriile 
solare, am vorbit cu el și mi-a spus cam cât va costa și 
am căutat sursele de finanțare. O parte le-am pus 
eu, iar o parte am câștigat un proiect de la ODIMM și 
am făcut să avem energie suficientă”, Vasile 
Cosovan, administratorul testării auto.

„Foarte mult m-a ajutat. Plăteam lunat în jur la 6-7 
mii de lei pentru energia electrică. Le-am instalat 
acum două săptămâni, dar deja am observat că este 
mai ieftin în jumătate și sper că dacă vom lucra zi de 
zi, cheltuielile vor coborî la zero”. 

www.aee.gov.md



Panouri fotovoltaicePrimăria Telița

Primăria Telița a fost susținută de Agenția 
pentru Eficiență Energetică la construcția 
unui parc fotovoltaic.

Rodica Rusu susține că economiile realizate 
reprezintă o economie foarte mare pentru o 
instituție care, la moment, se descurcă destul 
de greu. 

Rodica Rusu, primar satul Telița, 

„Vorbim despre construcția unui parc 
fotovoltaic cu putere de 15 kWh, va fi un parc 
fotovoltaic ce va produce energie electrică 
strict pentru necesitățile gimnaziului-
grădiniță „Telița”. Vorbim aici în special de 
blocul alimentar, blocul de spălătorie și alți 
consumatori majori din cadrul instituției 
publice. Astfel, obiectivul nostru prioritar este 
reducerea CO2 și folosirea energiei alternative. 
Conform calculelor noastre vom avea o 
economie de energie electrică în jur de 90% 
pentru instituția publică gimnaziul-grădiniță 
„Telița”. ”

raionul Anenii Noi:

„În localitățile rurale instituțiile sunt mai puțin 
finanțate, dar, anume, toate proiectele de 
reparație, de eficientizare energetică duc la 
reducer i  de  chel tu ie l i  ș i  opt imizarea 
cheltuielilor de buget în această instituție. 
Astfel, avem posibilitatea să dezvoltăm 
procesul educațional, să creăm condiții mai 
bune pentru elevi și pentru cadrele didactice.”, 
explică Rodica Rusu.

www.aee.gov.md



Parc fotovoltaicServiciul Fiscal de Stat

Parcul fotovoltaic de pe acoperișul clădirii 
Inspectoratului Fiscal de Stat a fost instalat 
datorită unui proiect de cooperare bilaterală 
dintre Agenția pentru Eficiență Energetică și 
Guvernul Lituaniei. Proiectul a fost aprobat 
spre finanțare în anul 2016 și a fost finalizat în 
2018. Obiectivul principal al acestui proiect a 
fost  de a promova energia din surse 
regenerabile, de a prelua experiența statelor 
Uniunii Europene în acest domeniu. 

Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru 
Eficiență Energetică:

„A fost instalat un parc fotovoltaic de circa 55 
kW putere instalată cu un număr de 222 de 
panouri fotovoltaice și două invertoare. Acest 
parc fotovoltaic produce pe an aproximativ 60 
de mii de kW. Proiectul a fost implementat în 
anul 2018 și în acești trei ani de zile, acest parc 
fotovoltaic a produs aproximativ 200 de mii de 
kW ceea ce a adus o economie acestei instituții 
de aproximativ 400 de mii de lei. Prin 
intermediul  unei  platforme onl ine de 
monitorizare noi putem verifica și putem 
vedea online și chiar în fiecare oră câtă energie 
electrică produce acest parc fotovoltaic.”

www.aee.gov.md



Colectoare solareSpitalul Clinic Municipal pentru Copii Nr.1

 Motivul inițierii acestui proiect a fost dorința 
de a reduce cheltuielile de energie și cele 
fi n a n c i a r e  p e n t r u  a s i g u r a r e a  u n e i 
temperature confortabile în sălile spitalului. 

Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Nr.1 a 
inițiat în anul 2014 un proiect cu Agenția 
pentru Eficiență Energetică privind izolarea 
termică a pereților și instalarea bateriilor 
solare pentru apă caldă.

șef secție informatică și statistică medicală 
din cadrul IMSP SCMC Nr. 1:

„Am făcut unele calcule la finele anului 2020 și 
iată care sunt rezultatele în comparație cu anii 
precedenți: Dacă luăm în comparație cu 
cheltuielile pentru energia electrică, au scăzut 
cu aproximativ 75 de mii de lei. Pentru energia 
termică din 2019 până în 2020 a scăzut cu 259 
de mii de lei. Acestea sunt rezultatele pentru o 
perioadă foarte scurtă. Apa caldă a scăzut cu 69 
de mii de lei în comparație cu 2019. ”

Ștefan Calancea
șef secție informatică și statistică medicală 
din cadrul IMSP SCMC Nr. 1:

Valoarea proiectului este de 6 milioane 670 mii 
lei. Bateriile solare au început să funcționeze 
din octombrie 2020. Pereții au fost finisați cam 
în aceeași perioadă. 

„Fiindcă clădirea este construită și dată în 
exploatare în anul 1972 este construită din 
beton armat cu grosimea pereților de 30 de cm 
și pe perioada de iarnă aveam foarte multe 
cheltuieli la căldură, la energia electrică, 
fiindcă se foloseau aparate de încălzit 
electrice. Realizarea proiectului a început în 
februarie 2020. ”

Ștefan Calancea

www.aee.gov.md



Parc fotovoltaicPrimăria Feștelița

Ideea proiectului cosntrucției parcului 
fotovoltaic cu capacitatea de 312 kW în 
localitatea Feștelița, raionul Ștefan Vodă, a 
apărut atunci când a fost întocmit planul de 
acțiuni privind energia durabilă în localitatea 
Feștelița asumat în cadrul Convenției 
Primarilor pentru Eficiență Energetică de la 
Bruxelles, pe care a semnat-o Primăria 
Feștelița în anul 2013. 

„Acest proiect constă în realizarea planului 
de acțiuni privind energia durabilă, adică 
reducerea emisiilor de carbon în atmosferă și 
oportunitatea de a realiza acest proiect a 
apărut o dată cu lansarea unui program 
destul de mare de către Uniunea Europeană 
pentru țările Parteneriatului Estic. 
Astfel, am fost nevoiți să apelăm și la Agenția 
pentru Eficiență Energet ică ,  care a 
cofinanțat proiectul Construcția Parcului 
Fotovoltaic ca proiect demonstrativ în cadrul 
Convenției Primarilor pentru Eficiență 
Energetică.”

Nicolae Tudoreanu, primarul satului 
Feștelița, r. Ștefan Vodă:

Capacitatea acestui parc este de 312 kWh și 
energia produsă la acest parc va fi realizată 
distribuitorului la tariful aprobat de Agenția 
pentru Reglementare în Energetică. 

www.aee.gov.md



Energie geotermală Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Comrat

În anul 2019, Consiliul Directorilor de la fondul 
Agenției de Eficiență Energetică a aprobat un 
s u b p ro i e c t  d e  i n s t a l a re  a  p o m p e l o r 
geotermale pentru Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Comrat. 

Valoarea proiectului a constituit 1,5 milioane 
de lei. 

„Am simțit foarte bine beneficiile acestui 
proiect, deoarece am simțit căldura și anume 
termoilozarea corectă și benefică pentru 
sănătatea noastră. Nu numai în plan financiar 
au fost obținute beneficii, s-au economisit 
resursele financiare din bugetul instituției 
noastre, dar și copii s-au simțit comod în 
instituție, ca acasă, fiind cu căldură. Și 
numărul de copii a crescut în instituția 
noastră, dat fiind că suntem o instituție mai 
modernă și dezvoltată mai bine. ” 

Svetlana Stoinov, directorul Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu”, orașul Comrat, UTA 
Găgăuzia.

www.aee.gov.md
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